
Elevtrivselsundersøgelse 2021 
Opsummering 

Elevtrivselsundersøgen for 2021 viser, at elevtrivslen på Social- og sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er 

høj og stabil. Indikatorer på trivslen på områder såsom læringsmiljø og generelt velbefindende på skolen er 

uforandrede for skolen som helhed.  

År Egen indsats 
og motivation 

Læringsmiljø Velbefindende Fysiske 
rammer 

Egne 
evner 

Praktik 

2018 4,3 4,0 4,3 3,7 4,0 4,3 

2019* 4,2 4,0 4,2 3,6 3,7 4,3 

2020 4,3 4,1 4,4 3,7 4,0 4,2 

2021 4,4 4,1 4,4 3,9 4,0 4,2 
* 2019-tallene skal tages med et meget stort gran salt, da deltagelsen var exceptionelt lav. 

Der er små stigninger at spore ang. egen motivation og evner for elever på grundforløbene, og en pæn stig-

ning generelt i tilfredsheden med skolens fysiske rammer. Da skolens lokale afdelinger først blev korrekt 

registreret fra og med 2021, er det ikke muligt definitivt at afgøre om stigningen skyldes ibrugtagningen af 

skolens nye bygning i Holstebro. Det er dog en nærliggende antagelse, da stigningen ses på tværs af forløb 

og uddannelser, samt at i 2021 er tilfredsheden med de fysiske rammer højere i Holstebro end i Herning.  

Afdeling Egen indsats 
og motivation 

Læringsmilj
ø 

Velbefindende Fysiske 
rammer 

Egne 
evner 

Praktik 

Herning afd. 4,3 4,1 4,4 3,9 4,0 4,1 

Holstebro afd. 4,4 4,2 4,4 4,0 4,1 4,2 

 

Det skal dog også ses i lyset af, at eleverne på skolens afdeling i Holstebro generelt scorer deres trivsel en 

anelse højere end eleverne på Herning-afdelingen. Med forbehold for om forskellen er stor nok til at være 

signifikant samt for forskelle i vægten af forløb og uddannelser, er det værd at bemærke, at forskellen er 

konsekvent på tværs af indikator-temaerne.  

Der er også væsentlige variationer imellem uddannelser og forløb men de fleste svinder ind, når der 

kontrolleres for elevsammensætningen. F.eks. scorer hjælperne en del højere på læringsmiljø, men når 

man sammenligner flygtninge/indvandrere-grupper på uddannelserne med hinanden og etnisk danske 

elever med hinanden, er forskellen langt mindre. Overrepræsentationen af flygtninge/indvandrere på 

hjælperuddannelsen er med til at trække gennemsnittet op.  
 

Egen indsats og 
motivation 

Egne 
evner 

Fysiske 
rammer 

Lærings
miljø 

Prak
tik 

Velbefind
ende 

Landsgns. for elever på OSP, SSH, 
SSA og PAU 

4,4 4,1 3,7 4,1 4,2 4,4 

Social- og Sundhedsskolen Midt- 
og Vestjylland 

4,4 4,1 3,9 4,1 4,2 4,4 

 

Skolens 2021-resultater ligger helt på linie med landsgennemsnittet for eleverne på alle landets udbydere 

af skolens uddannelser (inkl. professionshøjskolerne). Generelt er der ikke stor variation udbyderne 

imellem. 

 

 


